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Умовні позначення 
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Адаптер для очищення 
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1. Застосування інструкції з використання 

Ця інструкція з використання є складовою виробу. Компанія  

BOWA-electronic GmbH & Co. KG не несе відповідальності за прямі та 

непрямі збитки, що виникли внаслідок недотримання вказівок, 

наведених у цій інструкції з використання, і відмовляється від 

гарантійних зобов’язань. 

 Перед застосуванням виробу уважно прочитайте інструкцію з 

використання. Особливу увагу зверніть на розділ «Безпека»  

(див. розділ Указівкиз техніки безпеки, стор. 10). 

 Надійно зберігайте інструкцію з використання протягом усього 

строку служби виробу. 

 Зберігайте інструкцію з використання в місці вільного доступу для 

хірургічного персоналу. 

 Передавайте інструкцію з використання кожному наступному 

власникові або користувачеві виробу. 

 Поновлюйте інструкцію з використання відповідно до кожного 

доповнення, отриманого від виробника. 

 

1.1. Чинність 

Ця інструкція з використання дійсна лише для вказаних далі виробів, 

що входять у комплект інструмента ERGO 315R. 

REF Опис 

770–510 ERGO 315R рукоятка 

770–522 ERGO 315R затискач 275 мм 

770–523 ERGO 315R затискач 360 мм 

770–532 ERGO 315R штовхаюча штанга 275 мм 

770–533 ERGO 315R штовхаюча штанга 360 мм 

770–542 ERGO 315R штанга ножа 275 мм 

770–543 ERGO 315R штанга ножа 360 мм 

770–998 ERGO 315R лезо стерильне (10 шт.) 

358–245 ERGO 315R кабель із ручною активацією 

723–050 ERGO 315R адаптер для очищення 

773–982 ERGO 315R сітка для стерилізації 

773–983 ERGO 315R кришка для сітки 

723–000 Набір щіток для очищення 
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1.2. Символ і позначення 

Структура попереджень 

 

СИГНАЛЬНЕ СЛОВО 

Вид, джерело й наслідки небезпеки (фізичні травми)! 

 Дії для уникнення небезпеки. 

 

Рівень небезпеки в попередженнях 

Символ 
Категорія 
небезпеки 

Імовірність 
виникнення 

Наслідки за 
недотримання 

 
НЕБЕЗПЕКА 

Небезпека  
з прямою загрозою 

Смерть, серйозні 
травми 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека  
з можливою 
загрозою 

Смерть, серйозні 
травми 

 
ОБЕРЕЖНО 

Небезпека  
з можливою 
загрозою 

Легкі травми 

 
УКАЗІВКА 

Небезпека  
з можливою 
загрозою 

Матеріальні 
збитки 

 

Поради 

 

Поради для полегшення роботи або додаткова 
інформація, що пояснює виконання робочого кроку. 
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Інші символи й маркування 

Символ/позначення Значення 

  Передумова дії 

  Дія в один крок 

1. 
2. 

Дія в декілька кроків із заданою 
послідовністю 

  Результат попередньої дії 

•  Перелік (першого рівня) 

•  Перелік (другого рівня) 

Виділення Виділення 

..., див. розділ xxx, стор. xxx Посилання 

 

2. Призначення 

Електрохірургічне обладнання для розрізання та коагуляції клітковини. 

2.1. Показання 

Інструмент для герметизації або лігування судин призначений для 

герметизації венозних чи артеріальних судин і васкуляризованої 

тканини під час лапароскопічних і відкритих хірургічних операцій у 

різних видах хірургії (зокрема загальній хірургії, гінекології, урології, 

торакальній хірургії тощо).  

Додатково інструмент можна застосовувати для розсічення тканин.  

2.2. Протипоказання 

Інструменти для герметизації або лігування не слід використовувати 

безпосередньо на серці, у контакті з центральною нервовою системою 

або центральною системою кровообігу.  

Не використовуйте інструменти для герметизації або лігування, якщо 
пацієнту протипоказані такі технології операцій.  

Інструменти для герметизації чи лігування судин заборонено 

використовувати, якщо на думку досвідченого лікаря або відповідно до 

актуальних наукових публікацій таке застосування може нанести 

шкоду пацієнту, наприклад, через загальний стан здоров’я пацієнта 

або інші протипоказання. 
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3. Указівкиз техніки безпеки 

3.1. Щодо виробу 

• Право застосовувати цей інструмент мають лише медичні 

спеціалісти, що отримали відповідну професійну підготовку. Хірург  

і медичні спеціалісти повинні володіти основами, знати правила  

та ризики застосування високочастотних хірургічних інструментів. 

 Перед застосуванням виробів уважно прочитайте цю інструкцію 

з використання. 

 Про всі серйозні інциденти, пов’язані з виробом, повідомляйте 

виробнику та компетентному органу країни, в якій знаходиться 

користувач. 

• Вироби постачаються нестерильними, тому перед використанням їх 

необхідно очистити й простерилізувати. 

• Повторна стерилізація змінного леза й монтажного тримача 

заборонена. 

 Небезпека травмування гострим лезом 

 Використані леза й монтажні тримачі необхідно утилізувати  

та замінити новими. 

• Виріб заборонено використовувати в режимі AUTOSTART. 

• У зв’язку з вашою відповідальністю за стерильність інструментів 

необхідно дотримуватися таких правил:  

 очищуйте й стерилізуйте ручку ERGO 315R і відповідні 

електроди перед кожним застосуванням; 

 для очищення, дезінфекції й стерилізації застосовуйте лише 

методи, достатньо валідовані для цього пристрою й цих 

виробів; 

 дотримуйтеся валідованих параметрів для кожного циклу; 

 зверніть особливу увагу на норми законодавства, що діють  

у вашій країні, а також на гігієнічні приписи лікарні;  

 для правильного очищення інструмента необхідно обов’язково 

зняти змінне лезо;  

 не виконуйте стерилізацію газом або гарячою парою, оскільки 

це може призвести до пошкодження виробу. 

• Щоб уникнути випалювання (термічне перевантаження), 

дотримуйтеся таких пунктів: 
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 переконайтесь, що всі електричні штекерні з’єднання 

правильно підключені один до одного; 

 не створюйте для виробу понаднормове механічне 

навантаження (наприклад, сильно повертаючи, перегинаючи 

або стискаючи його); 

 не перевищуйте максимально допустиме значення напруги для 

виробу. 

• Щоб уникнути ушкодження чи удару струмом пацієнта чи 

персоналу, переконайтесь, що електроживлення вимкнено, перш 

ніж підключати високочастотний з’єднувальний кабель і деталі 

обладнання до пристрою електрохірургії чи від’єднувати їх.  

3.2. Щодо використання 

• Генератори ARC BOWA можна використовувати лише в режимах 

«Лігування» і ARC SEAL. 

• Активувати електроди потрібно лише після відповідного візуального 

огляду. 

• Не використовуйте виріб для тканин діаметром понад 7,0 мм. 

• Не застосовуйте для лігування судин у тканинних пучках із 

невідомим вмістом. 

• Виконувати лігування біля чутливих тканин, наприклад нервів, 

сечовивідного каналу, необхідно обережно й дотримуючись 

відстані. 

• Не виконуйте лігування на занадто великій тканині. Оскільки захват 

не має бути повністю заповненим. 

• Залежно від виду васкуляризованих тканин і від судинної патології 

(атеросклероз, аневризми, судини тощо) можливість безпечного 

лігування повинен визначити лікар. 

• Неналежне застосування високочастотного струму може призвести 

до опіків і вибуху: 

 виконуйте електрохірургічні втручання лише за інсуфляції 

газом, що не горить (CO2); 

 уникайте прямого контакту шкіри з високочастотними 

кабелями; 

 уникайте контакту із займистими газами й рідинами. 

• Неправильне використання виробу може призвести до ушкодження 

пацієнта: 
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 уникайте контакту «шкіра до шкіри» між високочастотним 

кабелем і пацієнтом;  

 Під час підключення до електромережі та від’єднання від неї 

тримайте високочастотний кабель лише за вилку. 

 Не опускайте ручку на пацієнта, оскільки це може призвести до 

його ушкодження в разі ненавмисного активування високих 

частот. 

 Уникайте контакту з металевими предметами (напр., кліпсами, 

стентами тощо) в зоні активних поверхонь електродів. Це може 

вплинути на віддачу енергії та призвести до небажаних 

ефектів. 

• Безпосередньо після вимкнення високих частот наконечники 

електродів можуть бути достатньо гарячими, що може призвести до 

загоряння. 

• Високочастотний кабель може призводити до спотворення 

зображень на моніторі. 

 Не прокладайте високочастотний кабель паралельно до 

кабелів камери. 

 Не прокладайте високочастотний кабель так, щоб він 

утворював петлі. 

 Для отримання детальної інформації щодо взаємодії з іншими 

пристроями уважно ознайомтесь з інструкцією з використання 

високочастотних генераторів BOWA. 

• Виконувати ремонт і технічне обслуговування пошкоджених виробів 

заборонено. 

 Перевіряйте виріб після підготовки до роботи та перед кожним 

використанням на наявність пошкоджень. 

ОБЕРЕЖНО! Щоб гарантувати цілісність ізоляції, однієї лише 

візуальної перевірки буде недостатньо.  

 Пошкоджені вироби необхідно замінити або утилізувати. 

• Виконуйте всі вказівки інструкції з використання високочастотного 

пристрою, а також загальні вказівки щодо хірургічних втручань із 

застосуванням електрохірургічних інструментів! 

• Ізольований від землі елемент високочастотного пристрою, що 

контактує з тілом / серцем пацієнта («BF» / «CF»), доповнюється 

приєднаним до нього інструментом. 
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3.2.1. Пацієнти з кардіостимуляторами 

Збої в роботі або пошкодження кардіостимулятора можуть становити 

загрозу життю пацієнта або призвести до незворотних травм. 

 Проведіть післяопераційний контроль кардіостимулятора. 

3.3. Указівки щодо електромагнітної сумісності  

На медичні електричні прилади розповсюджуються спеціальні 

застережні заходи щодо електромагнітної сумісності, тому зверніть 

особливу увагу на наведені далі вказівки. 

Комплектуючі BOWA призначені лише для підключення до 

високочастотних хірургічних пристроїв, визначених BOWA. 

 Використання додаткового обладнання з медичними приладами 

інших виробників може призвести до збільшення інтенсивності 

випромінювання або зменшення їх завадозахищеності. 
 

 

 Ніколи не проводьте ніяких втручань пацієнтам із 
кардіостимуляторами в амбулаторних умовах. 

 Перед застосуванням високочастотних хірургічних інструментів у 
пацієнтів із кардіостимуляторами завжди консультуйтесь із 
кардіологом. 

 Встановіть деманд-кардіостимулятор на постійну частоту. 

 Переконайтесь у відсутності контакту кардіостимулятора з 
високочастотним електродом. 

 Перевірте наявність і функціональну придатність дефібрилятора. 

 

УКАЗІВКА 

Запорукою технічної безпеки пристрою при його 
комбінації з медичними приладами є виконання 
таких умов: 

 відповідні інструкції з використання дозволяють вибрану 
комбінацію або 

 призначення пристрою й технічні характеристики 
інтерфейсу дозволяють спільне використання цих 
пристроїв. 
Суворо дотримуйтесь вимог відповідних інструкцій із 
використання й технічних характеристик інтерфейсу 
медичних приладів. 
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4. Функціонування 

Високочастотні хірургічні інструменти коагулюють тканини за 

допомогою перемінного струму високої частоти, який виділяє тепло. 

Інструмент для лігування судин ERGO 315R є інвазивним хірургічним 

інструментом для лапароскопічної й відкритої хірургії.  

Він застосовується в поєднанні з ендоскопічними інструментами 

(напр., троакарами й оптичними пристроями) через хірургічні доступи. 

Активні електроди (бранші) є неізольованими зонами захвату. Струм 

високої частоти проходить від однієї бранші через біологічну тканину 

до другої бранші, що сприяє виникненню необхідної локальної дії на 

тканини. 

Таким чином струм високої частоти, доповнений дією механічного 

тиску, виконує лігування кровоносних судин/сегмента тканини. Місце 

лігування на тривалий час залишається гемостатично ізольованим від 

дії систолічного артеріального тиску. 

Інструмент можна застосовувати на судинах діаметром до 7 мм. 

Інтегрована функція різання дозволяє розсікати тканину відразу після 

процесу лігування, без попередньої заміни інструмента. 

За допомогою ручки електроди можна відкрити, закрити і зафіксувати. 

Фіксатор на ручці дозволяє під час закривання ручки передати 

дозований механічний тиск на наконечники електродів. Захват можна 

повертати й позиціонувати за допомогою ротаційного колеса на ручці.  
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5. Установлення 

Складання інструмента для лігування судин 

Складіть інструмент для лігування судин у вказаній далі послідовності. 
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Вставлення штовхаючої штанги в захват 

 Повністю відкрийте бранші та вставте штовхаючу штангу в захват. 

 

 
 

 

При цьому сумістіть зубчасту насічку штовхаючої штанги  

з помаранчевою позначкою захвату. 
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Розміщення інструментів для встановлення 

 Лезо з монтажним тримачем і кріплення постачаються 

стерильними. 

1. Вийміть лезо з монтажним тримачем і кріплення із 

стерильної упаковки. 

 

 
 

2. Закрийте бранші й вставте захват із вмонтованою 

штовхаючою штангою в кріплення на монтажному тримачі. 
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3. Від’єднайте монтажний тримач від кріплення, втиснувши 

тримач у зоні захвату донизу. 
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Установлення леза з монтажним тримачем 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека травмування гострим лезом! 

 Установлюйте лезо виключно за допомогою 
монтажного тримача. Це допоможе уникнути уколів  

і порізів. 

 
 
 

 

 

 Установіть лезо, тримаючи монтажний тримач за область 

захвату. Насуньте затискач ножа на лезо, дотримуючись 

позначок на монтажному тримачі, і посувайте штангу ножа в 

напрямку стрілки, доки ніж не стане на місце з відповідним 

звуком. 

 

 
 

 Трохи підніміть штангу ножа разом із встановленим ножем  

і витягніть із монтажного тримача. Слідкуйте, щоб при цьому 

не погнути лезо. 
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1. Виконайте візуальний контроль правильності 
встановленого леза. 

2.  

 

 

 

Монтажний тримач оснащено кінчиком для чищення 
каналу леза. Тримайте його неподалік до завершення 
операції, щоб за необхідності використати для чищення 
каналу. 
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Вставлення штанги ножа в штовхаючу штангу 

 Вставте штангу ножа із встановленим лезом в штовхаючу 

штангу. 

 

 

 

 При цьому поверніть фіксуючу пружину штанги ножа  

в напрямку шліців штовхаючої штанги й вставляйте штангу 

ножа, доки він не стане на місце з відповідним звуком. 
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Установлення захвату на ручку 

 Вставте захват у ручку. 

 

1. Проштовхуйте захват у ручку, доки не почуєте звук фіксації. 

Стежте за тим, щоб монтажний тримач зафіксувався  

в кріпленні й щоб оранжеве маркування на ручці збігалося  

з міткою на захваті інструмента. 
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2. Втискайте важіль ручки вперед, доки не почуєте ще одне 

клацання. 

3. Зніміть монтажний тримач із кріплення й утилізуйте його. 
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4. Перевірте функції відкривання, захвату і фіксації 

інструмента для лігування судин, керуючи ними  

за допомогою ручки.  

5. Перевірте легкість ходу леза, натиснувши на пусковий 

механізм ножа. 

6. Розблокуйте захват повторним натисканням на ручку. 

7. Перевірте, чи легко повертається ротаційне колесо ручки 

після розблокування. 
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Приєднання кабелю з ручним перемикачем 

8. Виконайте монтаж кабелю, вставивши ручний перемикач  

у ручку. 

9. Затисніть кабель у направляючий паз ручки. 

 

 
 

 
Користуватись ручним перемикачем можна з обох сторін, 
тобто як лівою, так і правою рукою. 
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6. Обслуговування 

6.1. Перед використанням 

 Інструмент для лігування судин постачається вмонтованим 

(див. розділ 5, стор. 15) і підготовленим до роботи  

(див. розділ 8, стор. 35). 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека травмування пацієнта!  

 Використовуйте лише дозволені генератори BOWA 
ARC з функцією лігування судин (див. розділ 9, 
стор. 48). 

 Виберіть налаштування високочастотного пристрою 
в тому режимі, який необхідний для втручання. 

 Використовуйте лише ті вироби й аксесуари, які 
зазначені в поясненні. 

 Користуйтесь лише технічно бездоганними 
стерильними виробами. 

Небезпека травмування пацієнта внаслідок загоряння 
чи вибуху! 

 Уникайте контакту із займистими газами і рідинами 
(напр., засобами для очищення шкіри, дезінфекції й 
газами для наркозу). 

 Уникайте прямого контакту шкіри з 
високочастотними кабелями. 

 Не допускайте контакту різних ділянок шкіри (напр., 
рук і тіла пацієнта), напр., проклавши між ними суху 
марлю. 

 

1. Увімкніть високочастотний пристрій і під’єднайте 

високочастотний кабель до високочастотного пристрою. 

2. Виконайте на високочастотному пристрої необхідні 

налаштування. 

3. Виконуйте перед кожним використанням детальний 

візуальний і функціональний огляд інструмента для 

лігування судин (див. розділ 6.2, стор. 27 і розділ 8.6, 

стор. 44). 
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6.2. Функціональне тестування перед операцією 

1. Перевірте, чи легко відкриваються й закриваються електроди 

за допомогою ручки. 

2. Зафіксуйте ручку, натиснувши важіль керування. 

3. Натисніть пусковий механізм ножа і перевірте легкість його 

ходу. 

4. Перевірте функцію активації за допомогою ручного 

перемикача. 

 Під час натискання на ручний перемикач звучить сигнал 

активації. 

6.3. Під час хірургічного втручання 

 

Небезпека травмування пацієнта внаслідок защемлення 
тканин, особливо за обмеженого огляду! Для уникнення 
випадкового защемлення, лігуйте тканини, так, щоб 
вони були максимально вільними. 

 Виконуйте хірургічне втручання лише за умови 
достатнього візуального контролю. 

Небезпека травмування пацієнта внаслідок доторкання 
до гарячих поверхонь електродів і виходу пари! 

 Безпосередньо після вимкнення високих частот 
наконечники інструментів можуть бути гарячими. 

 Утримуйте наконечники інструментів на достатній 
відстані від тканин із структурою, яку легко пошкодити 
(напр., нервів, підшлункової залози, кишківника). 

 Переконайтесь, що для препарування не 
застосовуються гарячі інструменти для лігування судин. 

 Не кладіть інструменти для лігування судин на пацієнта. 

 

Застосування інструмента 

1. Закрийте електроди за допомогою ручки. 

2. Вставте інструмент у гільзу троакара. 
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Охопіть тканину, затисніть, виконайте лігування. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека травмування пацієнта внаслідок 
ненавмисного ввімкнення інструмента для лігування 
судин! 

 Ніколи не використовуйте функцію AUTOSTART. 

 Вмикайте струм високої частоти лише після 
встановлення контакту активних електродів із 
тканиною, яку слід коагулювати, і фіксації ручки. 

 Ненавмисна активація інструмента для лігування 
судин може призвести до травмування пацієнта. 

3. Розмістіть електроди біля операційного поля. 

4. Повертайте ротаційне колесо так, щоб налаштувати кут 

захвату (електроди при цьому мають бути відкритими). 

5. Розмістіть тканини, які необхідно лігувати, між електродами. 

6. Закрийте електроди так, щоб затиснути тканину. Не 

захоплюйте забагато тканини. 

 Тканина захоплена. 

7. Зафіксуйте ручку. 

 Тканина міцно затиснута. 

8. За допомогою ручного перемикача на інструменті або 

педального вимикача високочастотного пристрою увімкніть 

високочастотний струм для коагуляції. 

• Безперервний звуковий сигнал свідчить про 

подачу енергії на протязі всього процесу 

лігування. 

• Переривчастий сигнал свідчить про закінчення 

процесу лігування. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Неповноцінне лігування! 

 Уникайте контакту з металевими предметами (напр., 
кліпсами, стентами тощо) в зоні активних поверхонь 
електродів. Це може вплинути на віддачу енергії та 
призвести до небажаних ефектів. 

 

9. Відпустіть натиснутий вимикач. 

10. Натисніть ручку до упору, щоб розблокувати фіксатор і 

відкрити електроди. 
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 Коагуляція тканини завершена. 

Розсічення тканин 

 Тканина захоплена в захваті, коагуляція завершена. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Сильна кровотеча внаслідок розрізання захопленої 
тканини без попередніх коагуляції чи лігування судин! 

 За необхідності на великих судинах виконайте 
декілька лігувань ліворуч і праворуч від місця 
розтинання. 

 Переконайтесь, що перед розтинанням тканини було 
виконане надійне лігування. 

 Розтинайте тканину лише в тій зоні, де зроблено 
лігування. 

 

11. Для розтинання зведіть пусковий механізм ножа й відпустіть 

його. 

 Розсічення тканини виконано по центру відносно площі 

лігування. 

6.4. Виймання 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека травмування пацієнта пошкодженими чи 
відламаними деталями!  

 Перевіряйте інструмент для лігування судин після 
кожного використання. Переконайтесь в наявності 
всіх частин. 

 

1. Закрийте електроди.  

2. Вийміть інструмент для лігування судин із гільзи троакара. 
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6.5. Після використання 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Використання несправних, зношених чи забруднених 
бранш може призвести до несправності інструмента!  

 Регулярно чистьте електроди вологою серветкою. 

 При ушкодженні електродів замініть захват. 

 Після кожного втручання замінюйте лезо. 

 Після використання інструмента для лігування судин виконайте 

його попередню обробку (див. розділ 8, стор. 35). 
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7. Демонтаж 

7.1. Розбирання інструмента 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Опіки внаслідок контакту з гарячими поверхнями 
електродів! 

 Не доторкайтесь до поверхонь електродів одразу 
після їх використання. 

Небезпека опіків деталями, що проводять струм! 

 Перед демонтажем інструмента відокремте кабель 
від високочастотного генератора. 

 

 Демонтуйте інструмент, виконавши дії для збирання у зворотній 

послідовності (див. розділ 5, стор. 15). 
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7.2. Кроки, що відрізняються від монтажу 

Зняття ручного перемикача 

 Натисніть на ручний перемикач кабелю із зворотного боку так, 

щоб він вийшов із ручки. 

 

Демонтаж ручки й захвату 

1. Розблокуйте ручку. 

2. Натисніть контактну кнопку на зворотному боці ручки; захват 

швидко звільниться. 
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3. Після цього одночасно натисніть і утримуйте обидві 

контактні кнопки на ротаційному колесі, щоб зняти ручку із 

захвату. 

 

Демонтаж захвату й штовхаючої штанги 

 Повністю відкрийте бранші та вийміть штовхаючу штангу із 

захвату. 
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Демонтаж штовхаючої штанги й штанги ножа 

 Натисніть на фіксуючу пружину штанги ножа й вийміть штангу 

ножа із штовхаючої штанги. 

 

7.3. Виймання леза 

 

ОБЕРЕЖНО 

Небезпека травмування гострим лезом!  

 Під час демонтажу будьте обережні з лезом. 

 Виймайте лезо виключно за допомогою відповідного 
допоміжного засобу. Це допоможе уникнути уколів  
і порізів. 

Обламування леза через неправильний демонтаж!  

 Щоб уникнути обламування леза, будьте 
обережними при його вийманні. 

 

 

 Виймайте лезо за допомогою відповідного допоміжного засобу 

(напр., голкотримача, затискача, пінцета тощо), подібно до 

виймання леза скальпеля. 

 Лезо є одноразовою деталлю. Не стерилізувати повторно. 

Дотримуйтеся розділу 10, Утилізація.  
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8. Стерилізація 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Небезпека травмування пацієнта нестерильним 
інструментом для лігування судин!  

 Інструмент для лігування судин поставляється в 
нестерильному стані, тому перед застосуванням його 
потрібно очистити й стерилізувати. 

 Очищайте й стерилізуйте інструмент для лігування 
судин перед кожним наступним застосуванням. 

 Для очищення, дезінфекції й стерилізації застосовуйте 
лише методи, валідовані для цього пристрою та цих 
виробів. 

 Дотримуйтеся валідованих параметрів для кожного циклу. 

 Зверніть особливу увагу на норми законодавства, що діють 
у вашій країні, а також на гігієнічні приписи лікарні. 

Небезпека занесення мікробів! 

 Для правильного очищення інструмента необхідно 

обов’язково зняти змінне лезо. 

 

Заборонено використовувати інструменти для лігування судин  

без попереднього очищення, дезінфекції і стерилізації. Ефективне 

очищення й дезінфекція є запорукою ефективної стерилізації. 

1. Зверніть особливу увагу, що для очищення, дезінфекції  

та стерилізації слід застосовувати лише методи, валідовані 

для цього пристрою й цих виробів. Дотримуйтесь 

валідованих параметрів для кожного циклу. 

2. Зверніть особливу увагу на норми законодавства, що діють 

у вашій країні, і на гігієнічні приписи лікарні/клініки. 

Компанія BOWA-electronic GmbH & Co. KG відмовляється від будь-яких 

гарантійних зобов’язань при збоях у роботі інструментів для лігування 

судин, обумовлених застосуванням дезінфекційних засобів і методів, 

включаючи ефективність дезінфекційних засобів. 

 

 

Наведена далі кількість можливих робочих циклів є 
нормативними показниками. 
Ця кількість може змінюватися залежно від інтенсивності 
роботи. 
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Кількість робочих циклів для окремих частин інструмента: 

• ручка: до 20 разів 

• захват: до 20 разів 

• штовхаюча штанга: до 20 разів 

• штанга ножа: до 20 разів 

• кабель: до 20 разів 

 

Стерилізація інструмента для лігування судин складається із таких 

кроків: 

• демонтаж  

• замочування 

• ручне видалення забруднень 

• попередня обробка в ультразвуковій ванні 

• Машинна обробка в пристрої чищення й дезінфекції 

• контроль 

• пакування 

• стерилізація в автоклаві 

• зберігання 

 

8.1. демонтаж 

 Демонтуйте інструмент (див. розділ 7, стор. 31). 

 Вийміть лезо з інструмента й утилізуйте його (див. розділ 7.3, 

стор. 34) 
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8.2. замочування 

 Видаліть залишки бруду на захваті відразу після 
використання за допомогою вологої флісової щітки. 

 Замочіть розібраний інструмент відразу після 
використання (але не пізніше ніж через 2 години) 
протягом мінімум 5 хвилин у холодній воді або в 
дезінфекційному засобі, що не містить альдегіду, після 
чого видаліть забруднення щіткою з пластмаси. 
 

 

BOWA рекомендує використовувати для замочування 
захвату трубку, заповнену рідиною, напр., Leonardo Wet 
Set® компанії Interlock Medizintechnik GmbH, яку необхідно 
одягнути на бранші захвату відразу після використання. 

 

Дезінфекційні засоби, що застосовуються для 
замочування, призначені лише для індивідуального 
захисту і не замінюють подальші кроки дезінфекції. 

 

8.3. Ручне видалення забруднень 

 

ОБЕРЕЖНО 

Небезпека інфікування бризками води й парами  
з ультразвукової ванни й під час попереднього 
очищення вручну! 

 Користуйтесь захисною маскою для обличчя  
й захисним одягом. 

 Рекомендується забезпечити достатню вентиляцію. 
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УКАЗІВКА 

Матеріальні збитки внаслідок пошкодження захвату 
абразивними засобами для чищення й металевими 
щітками! 

 Ніколи не застосовуйте для очищення інструмента 
для лігування судин абразивних засобів і металевих 
щіток. 

 
Рекомендовані дії 

1. Очистьте кожну деталь зовні й зсередини за допомогою 

відповідних або тих, що входять у комплект виробу, 

пластикових щіток. 

Очистьте на захваті канал леза за допомогою кінчика для 

чищення на тримачі леза. 

2. Промийте після обробки щіткою всі інші деталі ззовні  

й усередині за допомогою відповідного пістолета для 

ополіскування протягом 15 с (5 серій по 3 с), 

використовуючи воду під тиском 1,8‒2 бар. 

8.4. Попередня обробка в ультразвуковій ванні 

1. Помістіть усі деталі інструмента для лігування  

в ультразвукову ванну принаймні на 10 хвилин за 

температури 35 °C, використовуючи для цього, наприклад 

1 % neodisher Mediclean forte (Dr. Weigert, Hamburg)1. 

Розташуйте більші деталі в ультразвуковій ванні таким 

чином, щоб вони не екранували звук. 

2. Промийте після обробки в ультразвуковій ванні всі інші 

деталі ззовні й усередині за допомогою відповідного 

пістолета для ополіскування протягом 15 с (5 серій по 3 с), 

використовуючи воду під тиском 1,8‒2 бар. 

  

 
1 Контроль: 10 хвилин, 35° C ±2° C, 35 кГц, 0,3 % neodisher Mediclean forte 
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8.5. Машинна стерилізація в пристрої чищення й дезінфекції 

 

УКАЗІВКА  

Адаптер для чищення й сітка для стерилізації 

 Компанія BOWA підтвердила ефективність 
машинної обробки в разі використання адаптерів 
для чищення в сітці для стерилізації. (додаткова 
деталь) 

 

8.5.1. Підготовка до машинної обробки — адаптер для чищення 

Установлення адаптера для чищення на захват 
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Установлення адаптера для чищення на ручку 
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Установлення адаптера для чищення на штовхаючу штангу 

 

8.5.2. Комплектація сітки для стерилізації 

 

УКАЗІВКА 

Пошкодження частин інструмента через неправильне 
розташування в пристрої для чищення та дезінфекції!  

 Щоб уникнути ушкодження частин інструмента, для 
очищення користуйтесь сіткою для стерилізації. 

 Слідкуйте, щоб високочастотний кабель не був 
перегнутим та затиснутим. 

Пошкодження частин інструмента під час їх розміщення 
в сітці для стерилізації та виймання з неї  

 Слідкуйте, щоб частини інструмента не зігнулись під 
час фіксації в тримачах. Для розміщення частин 
інструмента в тримачах рівномірно натискайте на 
обидва кінці. 

 

1. Під’єднайте мийні шланги мийно-дезінфекційної машини до 

роз’ємів Люера на адаптерах для очищення. 
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2. Покладіть частини інструмента з під’єднаними адаптерами 

для очищення у відповідні виїмки сітки для стерилізації, як 

показано на піктограмі. 

3. Виведіть шланги із сітки для стерилізації через відповідні 

отвори на фронтальній стороні. 

 

 

 
 
Виконайте подальші вказівки: 

• розмістіть частини інструмента так, щоб уникнути 

місць, недоступних для миття; 

• очистьте ручку в незафіксованому стані;  

• розмістіть високочастотний кабель у сітці для 

стерилізації, нещільно розіклавши його; 

• закрийте сітку для стерилізації відповідною кришкою 

(можна замовити як опцію). 

 

Відповідні методи дезінфекції та очищення 

 Для очищення й дезінфекції інструмента для лігування судин 

застосовуйте пристрій для чищення та дезінфекції. 

 

 

Метод ручної обробки не рекомендується через його 
значно нижчу ефективність. 

 

 Під час вибору мийно-дезінфекційної машини зверніть увагу  

на такі вимоги: 

• наявність документів, що підтверджують ефективність 

(напр., дозволу DGHM, FDA або маркування про 

сертифікацію СЕ відповідно до DIN EN ISO 15883); 
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• Використовується програма, яка підходить для 

інструмента, з достатньою кількістю циклів 

промивання2. 

• можливість виконати полоскання водою стерильною/ 

з незначною кількістю мікроорганізмів (макс. 

10 мікроорганізмів/мл) і з незначною концентрацією 

ендотоксинів (макс. 0,25 од. ендотоксинів/мл); 

• наявність сертифікованої робочої програми для 

термічної дезінфекції (мін. 5 хвилин при 90 °C або  

A0 > 3000).  

• фільтрування повітря для сушіння; 

• регулярне проведення технічного обслуговування  

і контролю мийно-дезінфекційної машини. 

 
Відповідний засіб для очищення 

 Під час вибору системи засобів очищення зверніть увагу на такі 

вимоги: 

• Мийний засіб підходить для інструмента, а 

використані реагенти сумісні з частинами інструментів 

 Дотримуйтесь концентрації та тривалості обробки, вказаних 

виробником засобу для дезінфекції та очищення. 

• Виробник не несе відповідальності за використання засобів 

для очищення й дезінфекції інших видів. 

 

Очищення й дезінфекція 

1. Поставте сітку для стерилізації в мийно-дезінфекційну 

машину й увімкніть програму. 

2. Після завершення програми вийміть сітку для стерилізації із 

мийно-дезінфекційної машини. 

3. Демонтуйте адаптер для чищення, виконавши дії для 

збирання у зворотній послідовності (див. розділ 8.5.1, 

стор. 39). 

4. Видаліть можливі залишки вологи з частин інструмента  

за допомогою фільтрованого стисненого повітря.  

 
2 Перевірка для попереднього промивання (холодною деіонізованою водою протягом 

2 хвилин), очищення (за 55 °C протягом 5 хвилин за допомогою 0,3 % neodisher 
Mediclean forte (Dr. Weigert, Hamburg)), промивання (3 хвилини холодною 
деіонізованою водою), термічна дезінфекція (5 хвилин за 90° C) і сушіння (25 хвилин 
за 100 °C). 
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УКАЗІВКА 

Пошкодження ручки стисненим повітрям!  

 Максимальний тиск стисненого повітря, що 
застосовується для сушіння ручки, — 3 бар. 

 

8.6. Контроль 

Ці вироби в процесі нормальної роботи поступово зношуються, 

швидкість зносу залежить від інтенсивності їх застосування. Такий знос 

технічно обумовлений і неминучий. 

Якщо виріб має зовнішні недоліки або функціонує не так, як вказано  

в цьому керівництві, його необхідно замінити. В такому випадку 

проінформуйте виробника або його уповноважених представників. 

 Після очищення виконуйте візуальний і функціональний контроль 

кожної частини інструмента. 

 Пошкоджені частини замініть. 
 

 

НЕБЕЗПЕКА 

Небезпека опіків пацієнта, спричинених ламкою чи 
пошкодженою ізоляцією!  

 При пошкодженні ізоляції замініть частини 
інструмента. 

 

Ручка 

1. Перевірте легкість ходу ручки керування. 

2. Перевірте гніздо кріплення захвату на відсутність пошкоджень  

і корозії. 
 

Захват 

1. Перевірте поверхні електродів і канал ножа на чистоту  

й відсутність пошкоджень. 

2. Візуально перевірте кабель у зоні згинання захвату  

на відсутність пошкоджень. 
 

Високочастотний кабель 

1. Перевірте роз’єм на відсутність пошкоджень і корозії. 

2. Візуально перевірте ізоляцію на відсутність пошкоджень. 
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8.7. Пакування 

 
Стерилізація в транспортній упаковці заборонена. 

 

Упаковка повинна відповідати таким вимогам: 

• DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 / DIN EN 868-2...10 

(раніше DIN EN 868 / ANSI AAMI ISO 11607); 

• придатність для стерилізації парою (термостійкість до 

137 °C, достатня здатність пропускати пару); 

• регулярне технічне обслуговування контейнера для 

стерилізації. 

 Перевірте комплектність частин інструмента. 

 Виконуйте стерилізацію ручки в автоклаві лише в 

незафіксованому стані. 

 Заповніть сітку для стерилізації, як показано на зображенні: 

 

 

 

 Упакуйте завантажене сито для стерилізації у відповідну 

одноразову стерилізаційну упаковку й (або) стерилізаційний 

контейнер. 

8.8. Стерилізація в автоклаві 

 

УКАЗІВКА 

Пошкодження інструмента в разі стерилізації гарячим 
повітрям!  

 Слідкуйте за правильним вибором методу 
стерилізації. 



8 Стерилізація  

46  BOWA-IFU-MN031-554-ERGO315R-S3-UK-20210219 

Застосовуйте для стерилізації лише метод стерилізації парою, що 

відповідає таким технічним вимогам: 

• метод фракціонування у вакуумі (з достатнім 

сушінням виробу); 

• паровий стерилізатор що відповідає DIN EN 13060 або 

DIN EN 285; 

• валідація згідно DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 

(раніше DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134), (дійсна 

атестація встановленого обладнання (IQ/OQ) і 

відповідна оцінка ефективності виробу (PQ)); 

• максимальна температура стерилізації 134 °C (137 °C 

i зокрема відхилення парового стерилізатора 

відповідно до DIN EN 13060 або DIN EN 285), зокрема 

відхилення відповідно до DIN EN ISO / ANSI AAMI 

ISO 17665 (раніше DIN EN 554/ ANSI AAMI ISO 11134)) 

• Тривалість стерилізації3: 

• 20 хвилин при 121 °C 

• 3–20 хвилин за 132/134 °C 

 

 

Застосування менш ефективного гравітаційного методу 
потребує додаткової валідації (за необхідності — 
збільшення тривалості стерилізації). 

 

Виробник не несе відповідальності за застосування інших методів 

стерилізації (напр., етиленоксидом, формальдегідом, ультрафіолетом  

і низькотемпературною плазмою). 

1. При застосуванні таких методів зверніть увагу  

на відповідність вимогам: 

• DIN EN ISO 14937/ANSI AAMI ISO 14937, 

• стандартів для відповідних методів. 

2. В рамках валідації виконайте перевірку відповідності  

й ефективності методу з урахуванням специфічної геометрії 

виробу (за необхідності виконайте дослідження на наявність 

решток засобу для стерилізації). 

 
3  Перевірка: 1,5 хвилини напівциклу з 3 фазами попереднього вакууму за 132 °C  

Упаковка: у подвійній стерилізаційній плівці 
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8.9. Умови довкілля 

8.9.1. Зберігання й транспортування 

1. До першого використання компанія BOWA рекомендує зберігати 

вироби в оригінальній упаковці. Місце зберігання виробу слід 

захистити від таких негативних впливів: 

• значних механічних навантажень, напр., поштовхів, 

падіння або ударів; 

• прямих сонячних променів; 

• джерел тепла (наприклад, теплообмінник, 

кондиціонер, ...). 

2. Під час транспортування або зберігання інструмент має бути 

сухим.  

Тривалість зберігання стерилізованого виробу залежить від виду 

упаковки й умов зберігання.  

 

 

Коробка для транспортування не призначена для 
зберігання виробу. 

8.9.2. Експлуатація 

Використовуйте виріб за кімнатної температури, уникаючи механічних 

впливів, як-от ударів, падіння чи штовхання. 
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9. Технічні характеристики 

Технічні характеристики 

Макс. напруга 200 Vp синусоїдна 

Дозволений 
високочастотний 
пристрій 

Генератори ARC BOWA  
з програмним забезпеченням для 
лігування судин: 

• ARC 350 – REF 900-351 

• ARC 400 – REF 900-400 

Виявлення COMFORT Інструменти BOWA COMFORT  
з ідентифікацією 
Plug’n Cut COMFORT сумісні  
з такими версіями ПЗ генератора: 

• ARC 400 від V2.2.1 

• ARC 350 від V2.1.1 

Використання версії ПЗ 1.x.x 
неможливе, оскільки для неї  
не підтримується оновлення  
до новішої версії. 

Дозволені режими LIGATION, ARCSeal 
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10. Утилізація 

 

НЕБЕЗПЕКА  

Небезпека інфікування! 

 Щоб запобігти розповсюдженню мікробів  
і інфекційних захворювань, перед тим,  
як переміщувати інструмент за межі лікарні або 
приватної клініки, його необхідно стерилізувати. 

 

Утилізацію медичних виробів, матеріалу упаковки, а також додаткових 

пристроїв слід виконувати відповідно до вимог місцевих приписів і 

законів. 
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11. Символи на упаковці 

Символ Значення 

 
Виконуйте вимоги інструкції з використання 

 Номер артикулу 

 Партія 

 Кількість 

 
Термін придатності 

 Стерилізація етиленоксидом 

 
Для одноразового використання 

 
Повторна стерилізація заборонена 

 
Заборонено використовувати при пошкодженні 
упаковки 

 Захищати від прямих сонячних променів 

 
Захищати від вологи 

 
Виробник 

0123 
Маркування знаком CE та ідентифікаційний номер 
зазначеного органу 

 Відповідає російським стандартам 

 
Дата виробництва 

 
Увага 

 
Медичний виріб 
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BOWA-electronic GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz Strasse 4–10 
D-72810 Gomaringen │ Німеччина 
Телефон: +49 7072-6002-0 
Факс: +49 7072-6002-33 
info@bowa-medical.com 
www.bowa-medical.com 

Маркування CE 
відповідно до 
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